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தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?
“தாயுமானவர் வள் ளலார் வவதாத்திரியார்”
மூவரும் ஒருவவர”
இந்த வரலாற் று கருவூலம் , 30 அத்யாயங் களுடன், 425 பக்கங் களுடன், 526
ஆதாரங் களுடன், நான்காண்டு கால --ஆராய் ச்சியில் உருவான-- காலப்
பபட்டகம் .
.இந்த இணணதள புத்தகதம் ---பவளிவந்த பின்பு -அன்பர்களிடமிருந்தும் ---வணக்கத்துக்கம் மரியாணதக்கும் உரிய
வாசகர்களிடமிருந்தும் -ஏராளமான வாழ் த்துக்கள் . வகள் விகள் .
அதில் ஒரு வகள் வி.
தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?
”மறுபிறவி” என்பது இல் ணல இல் ணல என்று-- சிவவாக்கியர் பசான்னணத
நமத அருட்தந்ணதயும் பதிவு பசய் துள் ளார்கவள?
சரியான வகள் வி-- தாயுமானவவருக்கு மறுபிறப்பு என்று வள் ளலார்
பசால் லியிருக்கிறார். பாடியிருக்கிறார். பதிவு பசய் திருக்கிறார்.

சிவவாக்கியர் பார்ணவயில் மறுபிறவி
சித்தர் இலக்கியத்தில் -- சிவவாக்கியர் பாடலுக்குத் தனி மரியாணத
தரப்படுவதுண்டு,--- காரணம் , --- இவர் பாடல் களில் வழக்கமான -சித்தர் கருத்துக்கான வயாகம் , குண்டலினி, நிணலயாணம. வாசி
கருத்துக்களுடன் --- புரட்சிகரமான கருத்துக்கணளயும் கூறுவதால் --இவர் புரட்சிச் சித்தர் என்றும் கூறப்படுகின்றார்.
இறந்த உயிர் மீண்டும் பிறக்க முடியாது என்பணத--- சிவவாக்கியர் ஒரு
கவியில் பசால் லியிருக்கிறாவர--- என்ற வகள் வி-- உங் களுக்கு எழுவது
இயற் ணக.
அந்த சித்தரின்-- உண்ணமயான விளக்கத்ணத சிந்தித்தால் -- வள் ளலாரின்
கூற் று உண்ணமபயன புலப்படும் .

2

”கறந்தபால் முணலபுகா, கணடந்த பவண்பணய் வமார் புகா,
உணடந்து வபான சங் கின் ஓணச, உயிர்களும் உடற் புகா
விரிந்த பூவும் உதிர்ந்த காயும் மீண்டும் வபாய் மரம் புகா
இறந்தவர் பிறப் பதில் ணல இல் ணல இல் ணல இல் ணலவய”

என்னன்ன பசய் தவர்--- மீண்டும் பிறப்பதில் ணல என்று-- சித்தர்
பசான்னார் பதரியுமா?
மாடுன்னு இருந்தா-- பால் கறந்துடும் . கறக்கணலன்னா ---மடியில் பால்
இருக்கதான் பசய் யும் .
கறந்துட்டா திருப் பி மடியில் ஊத்த முடியாது.
வமாருன்னு இருந்தால் -- பவண்ணணய் இருக்கத்தான் பசய் யும் . கணடஞ் சு
எடுத்தால் தான்-- பவண்பணய் .
பவண்ணணணய -- திரும் பி வமாரில் வபாய் ஒட்ட ணவக்க முடியாது.
மரமுன்னு இருந்தால் -- காய் கனி இருக்கத்தான் பசய் யும் . அறுத்துட்டா-- திரும் பி ஒட்ட ணவக்க முடியாது.
சங் குண்ணு இருந்தால் , -- அணத கீவழ ணவச்சா கூட -- ஓணச
வந்துட்டுத்தான் இருக்கும் . அணத உணடச்சு-- தூள் தூள் ஆக்கினால் தான்
ஓணச நிக்கும் .
மனம் ன்னு இருந்தால் --- ஆணச இருக்கத்தான் பசய் யும் . மனம் அழிந்தால்
தான் --ஆணச அழியும் . ஆணச அழித்தவன்தான்-- பிறப்பதில் ணல
பிறப்பதில் ணல என்று சித்தர் பசான்னார்.(15)
இங் வக --தாயுமானவர், தனது ஆணசயான – மானுடத்ணத உயர்த்த வந்த
வவணலணய முடிக்காமல் -- திடீர் மரணணடந்ததால் - அவருக்கு மறுபிறவி
உண்டு --என்று பசான்னார் வள் ளலார்.
தாயுமானவர் சிந்தணனகணள ஏற் வபாம் . தாயுமானவர் வகுத்த
பாணதயில் பயணிப்வபாம் . ஆனந்தமணடவவாம் . ஆனந்தம் ! ஆனந்தம் !
ஆனந்தம!! வாழத்பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

3

